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4-a Flandra Kongreso de Esperanto
Mechelen, 3 - 4 - 5 an dc Junio 1933

RAPORTO

Nia 4-a, malgrau la krizo, altiris 2 1 5  kongrcsanojn al Mcchclcn : 
estas nombro, kiun kiu ajn nacia kongreso nin envios ! Oi atestas pri la 
kreskanta intcrcso por nia movado en Flandrujo !

Kio plej trafis nin en Mcchclcn cstis la varma simpatio por la 
kongreso cc la loĝantaro : estas vere, kc la loka grupo cstis kreinta favoran 
atmosferon per la malfermo de Esperanta ckspozicio jam unu semajnon 
pli fruc en salono dc la urha tcatro kaj per la diskonigo de la kongresa 
programo pere de afiŝoj.

La vctcro estis, kiel êc ĉiuj Flandraj kongresoj : hclcga ! Kaj kiam 
ni éliras la stacidomon tuj afablc salutas nin ....granda pendtuko kun 
« Bonvenon » kaj f-ino Rainson, kiu atendas nin por gvidi nin kun la 
jam alvenintoj cl diversaj lokoj al la akeeptejo.

Ci tic la organizanto dc la kongreso, nia amiko Rainson, jam 
cksvitas kaj zorgas, por ke ĉiuj riccvu siajn kongresajojn.

Ni iras nun al la

Aiidienco te lia Kardinala Most o.
Cïrkau 150 katolikaj esperantistoj partoprenis la audicncon cc Lia

\

ĉefcspiskopa Moŝto Van Rocy.
S-ro Leo Calloens, la prezidanto dc Flandra Ligo Lsperantista, kiu 

aranĝis ĉion interkonsente kun la IKUL-estraro, unuc dankis lian Kardi- 
nalan Moŝton kaj diris i. a. :

...<( Kun granda ĝojo ni sperlis, kc jam multaj cklcziuloj lernis Espe- 
ranton, kaj ni esprimas la esperon, kc via kardinala Mosto ankau permesos 
kaj kuraĝigos la lcrnadon dc tin mondlingvo en la seminanoj, gimnazioj 
kaj liberaj lerncjoj,

Katolikajn librojn la ncutrala esperanto-movado gis nun nur malmul- 
tc tradukis ; ni nur kapablas meneii : « Fabiola » dc Kardinalo Wiseman, 
« Historio de Kristo » dc Papini, « La Floretoj dc Skta Franccsko », » La 
Padova Lilio » kaj kclkajn aliajn, kiujn ni rcspcktplcnc prezentas al via 
kardinala Moŝto kiel ateston de nia dankemo kaj sindonemo. Fe katolika 
cldono dc la Sankta Fvangclio nc jam ckzistas, kvankam la protestanta 
traduko jam estas dissemita dekmilopc... »

Tuj post tiu parolado, s-ro Jos. Van Gulck, cstro dc la Fsperantista 
sckcio de la Bclgian Baden Powell Scouts, faris paroladon kaj diris i. a. :

« ...Ankau sur la esperantista kampo la skoltoj volas rcaligi sian



dcvizon « Estu Prêta ». Skoltismo kaj Espcrantismo iras ma non cn mano. 
Baden Powell kaj Zamenhof, kvankam havantc malsamajn filozofajn 
mondperceptojn, cstis ambau althumanaj idealistoj. Baden Powell speciale 
cel is la bonfarton dc unuopulo. Zamenhof la interkompreniĝo dc la jx>po- 
loj. Skoltismo jam de longe fariĝis mondfrataro, Esperanto alportis al 
siaj anoj entuziasman interkonsenton per la forigo de la lingvaj obstakloj. 
Skoltismo bczonas Espcranton, pro diversaj kialoj, kiuj bedaurinde jam 
ne estas ĉic akceptitaj. Kiajn praktikajn rezultojn povus atingi Esperanto 
cc la internaciaj estrarkongresoj, « jamboreoj » kaj pionirkongresoj ! Kia 
utileco cc la reciproka korcspondado por konigi popolojn kaj landojn... »

Fine lia pastra Moŝto De Coene, redcmptoristo, Prezidanto dc la 
Belglanda Unuiĝo de Katolikaj Esperantistoj (B U K E ), dankis siaflanke 
nome dc B U K E pro la kuraĝiga akcepto kaj remémoras pri la cspcranta 
misio, kiun lia sanktmemora kardinala Moŝto Mercier komisiis al li apud 
la Sankta Patro cn 1908 kaj atentigas al la simpatio esprimita dc la Sank- 
taj Patroj Pio X, Benedikto X V  kaj Pio XI, kiuj ĉiuj lausckvc benis la 
espcrantan katolikan movadon, kaj li petas, kc ankau Mgr. Van Rocy 
bonvolu beni nian agadon.

Tiam, dum niaj koroj ĝojtremas, ni aŭdas la vcrc kuraĝigan, simpa- 
tiantan, koran rcspondon faritan de lia kardinala Moŝto :

« Mi estas fcliĉa akcepti vin ci tic, car mi en tiu ci vizito al la 
ĉcfcpiskopa palaco vidas 11c honoron al mia humila pcrsono, scd atcston 
de fidelcco al la delcgito de Dio kaj dc Lia Eklezio ; via unua vizito estas 
por Li kaj tio pruvas kc vi estas ĝisfundc katolikaj. Cio kio povas helpi 
al la intcrkompreniĝo de la diversaj sociaj klasoj kaj dc la popoloj povos 
ciam atendi subtenon kaj simpation miaflankc. Scndubc la lingvo estas 
un 11 cl la plcj gravaj elementoj por atingi la Pacon inter la homoj. Kiam 
Dio volis disigi la popolojn, kitij cstis konstruantaj la Babclturon. Li kreis 
la lingvodiversecon kaj ili malpacis ; kiam Li volis denove unuigi ilin, 
Li sendis dum Pentekosto la Sanktan Spiriton cn la Apostolojn kaj paro- 
ligis ci tiu j n tia kc ci u j audis ilin cn sia propra lingvo.

Mi espéras ke la Kongreso atingos rezultojn favorajn al Paco kaj 
intcrkompreniĝo de la popoloj, mi benas vin ciujn êccstantajn, vian fami- 
lion, viajn klopodojn. »

Post tio, ci u j êccstantoj surgenuis kaj emociplena cstis la momento, 
kiam la benanta mano krucsignis super ni ; neforgescbla momento por 
katolika esperantisto !

La vizito finiĝis per fotografado dc la partoprenantoj cn kies mezon 
lia kardinala Mr>sto tuj post nia peto, Ixjnvolis sin meti.

La impreso estis neforgescbla...



T agiĝo  ».

La Sonorilarl^onccrto.
Je la 8-a vespcrc multaj kongrcsanoj jam troviĝis en la stratcto sen 

fino (Melano), kiu estas la plej bona loko por aŭdi trankvilc la sonorilar- 
koncertoj n.

La koncertokomcnciĝis pcr « La Lspcro » de L. de Mesnil, kaj posic 
r,-ro W.Lenacrs ludis por ni : « Preludium (18 9 7) de J. Denijn, du mal- 
novajn Flandrajn popolkantojn « le seg adieu » kaj « Willen wij ’t haesken 
jagen », « Preĝo » de J. Diedrich kaj « Pedaalsuite » de Jel Van Hoof.

Alia fama sonorilisto, s-ro j. Rottiers, nun audigis <« Le Chant du 
départ » (Nova intcrnacia kanto) de Mchul, « Instrata » de J. H . Bach, 
« Sonata » de Jef Van Hoof, « Ave Maria », <■ Mijn hertkcn heeft altijd 
verlangen », « Groeninghc » de jef Van Hoof, « La Flandra Leone » kaj 
« L

Por la muzikamantoj ci tiu koncerto estis vera guo. Dankon al am- 
baŭ Mehlcnaj artistoj !

Ni nun iras al la akeeplejo « De Eendracht », en kies ctaĝa salono 
okazas la

Inter/^onatiĝa Vespero.
La Meîilena rega kantidaro « La Lunes Ting Antoj » reprezentL 

kantludon en unu akto « La Sekvoj de Amdoloro ». Loua leciono por la 
kongrcsanoj : se tiaj estas la sekvoj de amdoloro, ili certc evitos esti kap- 
tata de ĝi.

La ccfplado de la vespero estis la montrado de la filmoj de la i-a 
kaj 3-a Flandraj Kongrcsoj de Esperanto. Oni estis devigata montri ilin 
dufojc. Prccipe tiu de la Kortrijka kongreso, farita de la firmo Gysclinck, 
estas tre vidinda.

Per kantado kaj dancado gis la t-a liniĝis ci tiu gaja, interkonati- 
ĝa vespero. Almcnau en la akccptejo, car mi konas grupon, kin daurigis 
ĝin en alia kafejo gis... en la malgrandaj horctoj !

Kaj dum la kongrcsanoj bouc sin amuzis, la komitato kaj la delcgitoj 
estis aparte kunvcnintaj por priduskiti diversajn organizajn dcmandojn. 
La kompatinduloj !...

Dimanĉe ni estas suficc fruc cl la plumoj por iri al la

Di sera o,
kiu okazis en la kapelo de la Normallcrncjo. Multaj estis venintaj 

por aüskulti la verc interesan predikon de lia Monaha Moŝto J. De Coenc. 
Tre impresis ankau la kantado de « Nia Sinjorino de Flandrujo » kaj « O 
Kruise den Vlaming ».

Post la diverso impona sckvantaro, kun la grupflagoj, marŝis al la 
urbodomo, kie okazis



La Oficiala Accepta.

La urbestro kore akceptis la Flandrajn Esperantistojn kaj esprimis 
sian ĝojon pri la fakto, ke ili elektis la urbon de Rumoldo p>r sia kongre- 
so ; li ege bedauris ne esti kapabla respondi la ĉeestantojn en ilia mond- 
lingvo, kiu devas ege plivastigi kaj konservi la pacon inter la homoj. Li 
laudis la indajn klopxlojn de la Flandraj Esperantistoj por ilia paclaboro.

Sinjoro Rainson, loka prezidanto, poste dankis la Meîilenan urbestra- 
ron pur la helpo, kiun la kongresantoj ricevis de ili.

Poste sinjoro Calloens, prezidanto de la Flandra Ligo Esperantista, 
prenis la parolvicon kaj esprimis nome de la ĉeestantaro kaj la aliaj centoj 
da Flandraj Esperantistoj plej koran dankon. Je la nuna momento, diris 
la simpatia parolanto, cio montras la grandan neceson pere de la Esperanto 
lmgvo unuigi ĉiujn popolojn, kiuj kvankam unuigitaj lau materio, anko- 
raiï estas tre malproksime de spirita unuiĝo.

En sia parolado li ankaü pricelis la jam vastan praktikadon de Espe
ranto en turismo, literaturo kaj komerco. Esperanto estas je la nuna momen- 
to ne plu projekto, sed realo.En la instruado tarnen oni devas labori ankoraü 
tre muite, kvankam en iaj landoj Esperanto jam iĝis deviga fako. Ni 
deziras, ke nia popolo vidu trans la limojn, ke niaj homoj iĝu mond- 
civitanoj, ke ili havu rilatojn kun eksterlandanoj el ĉiuj klasoj kaj rangoj.

<• La simpatia help;, li diras, montrita de la Flandra Turista Ligo 
(Vlaamsche Toeristenlx;nd) kaj la kora akcepto de la estraro de niaj 
Flandraj urboj, estas kuragigo por niaj klopodoj, por daiirigi nian propa- 
gandon, por tari el nia Flandra popolo pacema popolo, kiu povas servi 
kiel ekzemplo por aliaj nacioj kaj tiel instigi ci tiujn por kunlabori al inter- 
konsento, al kunlaboro, al paco inter la popoloj. »

Foste kelkaj ĉeestantoj estis prezentataj persone al la urbestro : i. a. 
lia Monaĥa Moŝto De Coene, s-ino Sindhwad, la fervora Hinda naciistino 
kaj hatalantino por I'.spcranto kaj paco, s-ro Masselier, prezidanto de la 
Franca Blindulunuiĝo, Franca grand-invalido kaj prezidinto de la Mond- 
unuiĝo de Blindaj Esperantistoj.

S-ino Sindhwad alparolis la ceestantojn esperante kaj transdonis al
ili la salutojn de s-ro Ottlet, direktoro de la Mondpalaco, kaj klarigis la 
celon de ĝi.

Ni nun iras al la urba teatro, kie ni profitas la okazon por tari 
viziton al la

Esperanta El^spozicio.
Ni, kiu tarnen jam vizitis multajn tiajn ekspoziciojn, devas konfesi, 

ke ĝi tre impresis nin. Konduku al tia ekspo/.icio ne-esperantisto, ne necc-
sas, ke vi ion diru ; lasu lin rigardi lauvole : li estos konvinkata pri la 
utileco de nia mondlingvo.

Nun al la

/



Ĝ ener al a Kunueno de l'landra Ei go Esperantista, 

kiu cstis amase ĉeestata.
Post hora kantado dc « La Espero », gin malfermis S-ro Callocns, 

prezidanto de F .L .E ., kiu kun plezuro notis la partoprcnon dc imponaj 
delegacioj cl la novaj grupoj Aarschot, Lede, Leuven, Nieuwpoort, Oude
naarde, Roeselarc, k. a.. La kunveno aklame salutis la Anglajn, Francajn, 
Nederlandajn kaj Hindajn samideanojn, kiuj per ilia ĉeesto donas al la 
kongreso internacian karakteron.

La sekretario raportis pri la Liga laboro kaj la kasisto komunikis la 
relative bonan staton de la financoj, kiu) jairi de 4 jaroj permesas regulan 
kaj akuratan aperon de « Flandra Esperantisto ».

Salutleteroj kaj telegramoj estis alvenintaj de Germana Esperanto- 
Asocio, de Kataluna Esperantista Federacio, de la Esperantista grupo cl 
Dunkerque-Malo, de la lokaj grupoj el Duren, Dortmund, k. a. de G .L .A .,

k. t. p.
La kongreson buŝe salutis la diversaj eksterlandaj samidcanoj kaj 

la delegitoj de la diversaj enlandaj grupoj. 1 iel audigis sin por Aalst : s-ro 
Calloens ; por Antwerpen : f-ino Vervloet por Flandrema (irupo Lspe- 
rantista, s-ro Lodema por La Rekta Vojo kaj s-ro Jacobs por Antverpena 
Poresperanta Propaganda Komitato ; por Aarschot : s-ro Windenckx , 
por Brussel : f-ino Dorothea Roberts, por Hamme : s-ro Lenaers, por Me- 
chelen : s-ro Rainson, |x.»r Kortnjk : s-ro Misschaert, por Lede . s-ro De 
Neef, |xjr Nieuwpoort : s-ro Somerling, por Oudenaarde : s-ro Neufcourt, 
por Roeselare : s-ro Honoré Braekevelt kaj << last, not least » por Ronse : 
s-ro De Boes. Tre interesaj kaj kelkloje spritaj estas tiuj mallongaj al-

paroloj.
Dum la

U. E. A.-Kunveno
okazis vigla diskutado, el kiu re/ultas ke nur starigo de aparta Flandra 
sekcio kontentige solvos la nunan malinterkonscnton.

S-ro Debrouwere prezentis la sekvantan tagordon, kiu estis unuanime
aprobata :

« La Flandraj Esperantistoj, kunvokitaj dum la 4-a Mandra Kongreso 
de Esperanto en Mechelen ;

» Post ekzameno de la diversaj proponoj por novorganizo de la Espe
ra nto-movado ;

» Konstatas, ke neniu el ili alportos la deziritan unuecon ;
» Rekomendas organizon bazitan sur la princip<jj difinitaj en la cirku 

lero de S-ro Stettler, direktoro de U EA , titolita : Al la solvo de l’organiza 
problcmo. (Cirkulero kies teksto ankau aperis en <• Esperanto », Febru- 

aro 19 33 .) »
El la raporto de
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Flan dra Esperanto-lnstituto

ĉcrpas, kc estis vendata dum 1932 por 13.000.—  fr. da lernomaterialo. 
Post la longaj kunvenoj sekvis plej agrabla

F es te nu
en la restoracio « De Distel », kie ni liavis okazon por kvictigi nian grum- 
blantan urson. Ni rimarkas tie patron Rainson, kiu mem ludas la rolon 
de kelnero, kaj zorgas, por ke ĉio ruin sur radetoj.

Dum la festeno estis kantata de « Mandrema Grupo » el Antwerpen 
la « Schlager » : « Sub signo de la nova lun’ ». La sukceso de tiu kanto 
estis tondrega ! Dum tiu festeno ni audis diversajn tostojn kaj kantata de 
Jef de la Flandrema Grupo estis la

K A N T O  D L LA  IV-a.

Geamikoj, ce kongres’
Decas kanto. C u  ne ? Jes !
De la kvara je Humor’
Kantu eiuj ni en hor’ !

La plimulton lie êi 
Konas de antaue mi,
Mi jam vidis ce kongres’
Ln Aalst, Kortrijk. Cu ne ? Jes !

De la tuta Llandra ter’,
Ronse, Kortrijk, Aalst, Lier’, 
Lede, Brussel, Antverpen’,
Venis ni al vi, Melden’ !

Venis ankaii al Mehlen’
1 lamme, Ruselar’, Loven’ ;
Pro la rimo mi, ho vc,
Kelkajn lokojn citas ne !

Fremdlandanoj tie ĉi.
Vin sa lu ta s kore mi ! 
ĉiujn, el ajn kiu land’,
Nin kunligas Espérant’ .

Vivu nia Ligestrar’,
Niaj Leo kaj Gerar’,
Niaj Jano kaj Bassleer, 
Tramordanto de moner’ !

Pastra Moŝto, inter ni 
jam kvarfoje estis vi !
Kaj ec je la centa foj’
Ni revidos vin kun ĝoj’ !

Rik, 1 ’ Esionta prezidant’, 
De l’kongres’ organizant’ . 
lin Bruselo kaj Mehlen’
Li troviĝas sur posten’ !

Vivu nia julict’ !
Kaj, amikoj, nun jen pet’ : 
Se vi estas riĉaj, nu,
Pensu pri nia revu’ !

Bone vi amuzu vin !
Post ni... la kongresa fin ’ ! 
Restu de 1 ' kongres’ en kor’ 
Poste daura rememor’ !

Staru manon ni en man’ ! 
Trinku ni je éies san’ ! 
Kaj gis la proksima jar’ 
le ce la Norda mar’ !



Kun plena ventro kaj malsekigita gorĝo ni faras nun digestan pro- 
menadon al la bêla Hota ni ka Gardeno, kic okazis la f ôtnuna jotografado.

]e la 6-a ni ree iras al « De Eendracht », kie okazas

Esperantista Festo.
La programo de tiu festo estis tre bone prizorgita.
F-ino Denise Van Coppenolle, el Brusclo, montris, ke si estas virtuoza 

pianistino, per la ludado de muzikajoj de Wagner kaj Bizet.
Grandan sukceson aki ris s-ro H. Vermuyten, el Antwerpen, per la 

deklamado de Fabelo de Pol de Mont kaj La Pardono de W. Chaumet. 
El lia buŝo Esperanto sonas kiel muziko.

Specialan laudon ccrte méritas la ritmaj dancoj, dancitaj lau la kantoj* 
<< Flandroland’ » de R. Veremans kaj « Mi amas vin, ho Flandrokïnd »> 
de la êarmaj knabinoj de la gimnastika ligo « De Blauwvoet », branêo 
Mechelen.

Dum êi tiu festo okazis la disdonado de diplomoj al la laureatoj de 
la ekzamenoj, organizitaj de Flandra Esperanto-Instituto en Aalst, Brussel, 
Nieuwpoort kaj Roeselare. El la 42 gepartoprenantoj, 39 akiris diplomon. 
La rezultojn de tiuj ekzamenoj aperis en la antaua numero de nia revuo.

Vestje re okazis en la sama salono la tradicia

Kongresa Balo 
kun unuaranga jaz-orkestro.

Tiuj, kiuj ĉeestis Flandran kongreson, scias kiaj estas ĝiaj baloj ! 
Ankau dum ci tiu balo regis ĝis tre mallrue gajeco kaj senĝeno kaj estas 
ĉi tie, ke la kongresanoj lasis plej da ŝvito !

Pro la balo verŝajne iom suferis la kjAtweno, aranĝita dum la kongre- 
so mem por lunde matcnc. Gi komenciĝis kun tuta horo da prokrasto. 
Tarnen la malhelpo ne estis granda, car malgrau tio oni sukccsis efektivigi 
komj)lete la laborplanon.

Dum okazis tiu kunveno, la nekunvenintoj havis okazon por viziti 
la ekspozicion de Esperantajoj kaj poste la turon de la cefpreĝejo kaj la 
sonorilaron, dum la lernantoj de la sonorilarlernejo sin ekzercis. Kia pen- 
laboro post la mallonga dormado, kaj tarnen mi vidis kongresanon, kiu 
certe ne pli dormis ol mi, grimpi sur la baluslradon, ekstari kaj svingi la 
brakon al malsuprenrestintoj !

Ce la komuna tagmanĝo en la festena soleno êiuj retrovis unuj la 
aliajn kaj rekomenciĝis la kantado.

Post la manĝado okazis speciala

Kmwenu por Geinstruistuj,
kiun partoprenis 30 personoj, inter kiuj estis lernejinspekioro.

Dum tiu grava kunveno estis fondata la Flandra Asocio de i.speran- 
tistaj Geinstruistoj.
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La aliaj kongresanoj vizitis dume la D .R .A . meblosalonojn ; ili estis 
gvidataj de s-ro Allegaert, tre simpatia samideano.

Sur la belega ludkampo de la Mehlena Piedpilkklubo « La Leonoj » 
varie atendis la aperon de « La Steloj ». « La Leonoj » liai estas konside- 
rataj esti la gajnintoj de la piedpilkvetludo kun 5— o !

je la 4-a inultaj estis kunvenintaj por êcesti la fermon de la ekspozicio 
kaj samtempe de la kongreso.

Certe je tin momento nia amiko Kainson ellasis grandan sopiron de 
malpeziĝo ! Al li kaj al liaj gekunlaborantoj de « La Estonto » ni suidas 
bêlan Pentekostan libertempon !

Lu yu forpasis : vivu nia ya en Oostende !
Ruportuntu.

A L  L A  G E K O N G R E S A N O J !
f

Lu la nomo de la grupo « La Estonto » el Mechelen mi dankas vin 
P'o via ceesto kaj via kunhelpo al la Mehlena kongreso.

La sekvoj de tiu kongreso estos grandaj :
unue, por la grupa vivo mem : multaj novaj esperantistoj entuzias- 

migis j>or la movado kaj interkonatigis kun aldokaj samideanoj ;
due, por la agado en Mechelen : multaj personoj jam anoncis sin 

l)or la novaj kursoj kaj tre multaj interesiĝis pri Esperanto.
Mian koran dankon al ciuj, kiuj per sia ceesto ebligis tiun rezulton.

LL RAI N SON.
Lrezidanto de lu orgumzu Komituto 

de lu yo Flandru Kongreso de Espéranto

M A L G R A N D A  S T A T I S T I K O .

Al la kongreso aligis entute 2 i 5 geesperantistoj, inter kiuj 10 
eksterlandaj : 5 el Erancujo, 4 el Anglujo kaj 1 el Nederlando.

La Antverpenanoj estis plej multnombraj : 51-ope ili estis ; el Mecbe- 
len mem estis 23 gekongresanoj, el Kortrijk 23, Aalst 16, Brussel 15, 
Roe sela re 13, Nieuwpoort 12, Aarschot 12, Ronse 7, Hamme 6, Oudenaar
de 6, Leuven 5, Lier 2, Berendrecht 2, St. Niklaas 2, k.t.p. (Ce Antwer
pen, Kortrijk kaj Aalst estas enkalkulitaj la êirkauaj komunumoj, kaj tial 
Lede, bone reprezentita, ne estas speciale meneiita).

LA K O N G R E SA  PRO N O STIKO .

La gajninto estas Jaak Timmermans, membro de Flandrema Grupo 
Lspcrantista el Antwerpen, km divenis, ke 2 16  personoj aliĝus al la kon
greso. Li plej bone divenis kaj povas elekti por 100 frankoj da Esperanto- 
libroj cc Elandra Esperanto-lnstituto.
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F L A N D R A  RA K O N TO .

La Rakonto pri Tip
Tip kaj lia patrino iris serêi sekan lignon, kaj Tip nc volis reiri hejmen 

ol jx>rtate de sia patrino.
« Atendu! » diris la patrino ;« mi serêos la lupon, kiu morelos vin ! >» 
La lupo ne volis mordi Tip kaj Tip ne volis rein hejmen ol jxirtatc

de sia patrino.
« Atendu! » diris la patrino ; « mi serêos la kuglon, kiu pafos vin ! >» 
La kuglo ne vohs pafi la lupon, la lupo ne volis mordi lip  kaj lij)

ne volis reiri hejmen ol jiortatc de sia patrino.
« Atendu ! >* diris la jiatrino ; « mi serêos la iajron, kiu bruligos

vin ! '»
La fajro nc volis hruligi la kuglon, la kuglo ne volis pa 11 la lupon, 

la luj)o ne volis mordi Tip kaj Tip ne volis reiri hejmen ol portate de sia

patrino.
«< Atendu ! » diris la patrino ; « mi scrêos la akvon, km estingos

vm )>
La akvo ne volis estingi la fajron, la fajro ne volis hruligi la kuglon, 

la kuglo ne volis pafi la lupon, la lupo ne volis mordi Tip kaj Tip ne
volis reiri hejmen ol portate de sia patrino.

« Atendu ! » diris la patrino ; mi serêos la bovinon, kiu trinkos vin! » 
La bovino ne volis trinki la akvon, la akvo ne volis estingi la iajron, 

la fajro ne volis bruligi la kuglon, la kuglo ne volis pali la lupon, la lupo 
ne volis mordi T 1 j) kaj lij) ne volis reiri hejmen ol jx>rtate de sia jiatrino.

« Atendu ! » diris la patrino ; « mi serêos Snuron, kiu ligos vin ! »
La Snuro ne vohs ligi la bovinon, la bovino ne vohs trinki la akvon,

la akvo ne volis estingi la fajron, la fajro ne volis hruligi la kuglon, la
kuglo ne volis pafi la luj)on, la lupo ne volis mordi 1 i[) kaj 1 ij) ne volts
reiri hejmen ol jxjrtate de sia j)atrino.

« Atendu! » diris la patrino; « mi serêos tranêilon, kiu tranêos vin ! » 
Kaj la tranêilo kuris |)ost la Snuro, la Snuro j)ost la bovino, la bovino 

jx)st la akvo, la akvo jiost la fajro, la fajro jxjst la kuglo, la kuglo jxjst la
lujx), la lupo jx)st Tip kaj Tip jxist sia patrino al la hejmo !

Rerakontis Murthu Vervloet.

Kiel mallonga estas nia vivo : Matuzalemo ja vivis dum 969 jaroj. 
jes, sed tiam ne jam ek/.istis kuracistoj.

Servistino. —  La sinjonno dingas, ke si estos j)reta jxjst kvin minutoj. 
Sinpro. —  Bone, pretigu la automobilon : jx>st unu horo ni loriras.
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M o n d p a l a c o M o n d u r b o
La mondpalaco troviĝas en Bruselo en parto de la « Cinquantenaire ». 

Ci tute ne estas sutiĉe konata, sed iu ajn persono, kiu ŝatas labori por 
internacia frateco, kompreno kaj paco estas kvazaŭ ebriigita de ĝia gran- 
deco. La fondintoj estas sinjoroj H. La Fontaine (eks-senatano) kaj Paul 
Otlet ; ili praktike klopodas realigi intcrnacian intelektan kunlahoron de- 
post 40 jaroj.

La ne-scio estas preskaŭ ciam la kair/.o de eraroj en la vivo de homoj 
kaj popoloj. La Mondpalaco pere de dokumentado, eldonoj, paroladoj, 
lilmoj, klopodas diskonigi t'iujn homajn aferojn. lai la muzeo vi povas 
konatiĝi kun la evoluo de la homaro, la historio, la diversaj popoloj, la 
diversaj sciencoj, la diversaj movadoj. Kompreneble Espéranto estas repre- 
zentata. ĉiu  lako estas ĉiam kompletigita, kaj ciu persono povas kunlabori 
kaj helpi. La mondpalaco estas por ciuj kaj apartenas al ĉiuj .

Uodiaîi, kaüze de la grandaj eltrovajoj, homoj ne plu konas mal- 
proksimecon : komerco, ekonomio, politiko de ci uj landoj estas interplek- 
tita. l  iai internacia kunlaboro estas nepre necesa, sed kunlaboro sen piano, 
sen organizo, sen centro tute ne estas elika. La Mondpalaco jam estas la 
centro por muite da internaciaj asocioj, sed ĝi celas esti la centro de ĉiu 
internacia movado, agado, lahoro kaj iĝi Mondurbo. Ci devas troviĝi en 
eksteritora tereno kaj Belgujo estas treege tauga loko. Sinjoro Otlet opinias, 
ke sur la maldekstra flanko de la Skeldo en Antverpeno la Mondurbo estos 
treege bone situita. Muite da legantoj eble diras : « O, tio estas tre bona 
kaj bêla piano, sed la krizo ! Kie trovi la motion ? » Trankviliĝu, kostos 
neniom al la Belgaj impostpagantoj, kostos kuraĝon. Mi memorigas al vi, 
ke la ekspozicioj de Antverpeno kaj Lieĝo en 1930 kune kun la centjara 
lesto kostis pli ol 200 milionoj da Belgaj frankoj. Kaj kio restas ? Ncnio. 
vere, nenio ! Estas la sama afero kun ci uj tiel nomitaj mondekspozicioj. 
La kolonia ekspozicio en Parizo kostis 700 milionoj da Erancaj frankoj. 
Liai ne krei da tiran centron ? Internaciaj akcioj financos la entreprenon 
kaj ĉi tic la « granda rondo familia » povus kunlabori praktike.

Hodiau mi cefe adresas min al la Elandraj esperantistoj : zorgu por 
ke la mondekspozicio en Bruselo 1955 estu la komenco de la Mondurbo. 
Mi nur kapablis doni mallongan skizon en ci tiu artikolo, sed mi estas 
ĉiam prêta paroladi en iu ajn grupo pri la Mondpalaco kaj Mondurbo; 
filmon kaj aparaton mi kunportos.

Mi linas, citante la vortojn de sinjoro Otlet : « Ekzistas nur du vojoj 
por la homaro : îiaoso-milito-detruo estas la muta, kunlaboro-paco-progreso 
estas la alia.

Erna Sindhtvad-Rieckjnann.
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M O N D L IT E R A T U R O .

La Trinkemulo en la Printempo
de Li-Tai-Po

Se 1 ’ vivo estas rcvo nur,
Rial cio zorg’, mizer’ ?
Mi irinkas dum la tuta tag'.
Ciis 1’ iĝo de 1’ verper’.

Kaj kiam mi, pro plena gorĝ 
Ne povas trinki pli,
Ŝancelas mi ĝis mia pord’
Kaj sonĝas dol Ĵe mi.

Aŭdiĝas ĉe mia vekiĝ ’
En arbo birda kant’. 
Demandas mi eu la printemp’ 
jam estas en la land’.

La bird’ pepetas : la printemp’ 
Dumnokte venis, jes.
ACiskultas kortuŝite mi.
La bird’ kantas sen ces’ .

IMemgas glason mi kaj tuj 
Eltrinkas gin kun ĝoj’
Kaj kantas gis ekbrilas lun’
Sur la delà voj’.

Kaj kiam ne plu kantas mi, 
Dormigas min la vin’ .
Ne gravas por mi la printemp’, 
Ebria lasn min.

Esperantigis jan van Schoor.

Esperanto en Germanujo
La naciista revolucio ŝanĝis la situacion ankaii por la Esperanto-mo- 

vado. Tuj ciuj radio-stacioj ĉesigis siajn Espera nto-programojn, kursojn, 
paroladojn kaj eĉ programanoncojn. La Gerniana Esperanto-Asocio unue 
publikigis alvokon, deklarantc plenan politikan neîitralecon, sed poste petis 
la registaron, gin « samdirektigi » (<> gleichschalten »), t. e. submeti gin 
sub nacisocialistan komandon, prezentis al la registaro dokumentojn pri 
la u/.o de Esperanto dum la mondmilito, proponis tari ekstcrlandan pro- 
pagandon por la naciista Germanujo per publikigo de brosuroj ail informa 
gazeto kaj atenligis, ke la Esperanto-Kongrcsri en Koln est us bon a okazo 
j>or tio. C,is nun oficiala deklaro de la registaro pri Esperanto ne estas 
farita, kvankam multaj gvidantaj nacisocialistoj vidas en ĝi « judan sen- 
naciigilon ». (îE A  rekomendas al siaj grupoj, aéeti la b.speranto-eldonojn 
de la brosuroj cl la germana militpropagando. lli estis interesaj por muzcoj 
kaj kolektoj ; ke ili nun denove ricevas praktikan signilon, ni ne estus 
pensintaj. —  Germana Laboristn Esperanto-Asocio (kun êefe bolsevista 
tendenco) kaj la centrejo de IPE (Internacio de Proletaj Esperantistoj) en 
Berlin estas tuj dissolvitaj de la polico. —  SEA (Socialista Lsperanto-Aso- 
cio) decidis dissolvon, sed fondon de nova organizo « Ligo de Esperanto-
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Amikoj » scii politika tcndcnco. Montriĝis, kc la dccido nc cstis efcktivi- 
gchla, SLA  do ankau estas mortinta. —  Germana Ligo de Katoh/^a/ Espc- 
rantistoj (landligo de 1KU K) malkovris simpatiojn por la naciismo. En 
sia cirkulero de majo 1933 ;*peris dulingva artikolo pri « la seneo de la 
nacia revolucio ». Gi flatas kaj defendas la novan reĝimon kaj kritikas 
la antauan kondamnon de la nacisocialismo per la germanaj episkopoj per 
jenaj vortoj : « ....por cldiri mian opinion pri la konfuzanta sintenado de 
la episkopoj... Mi jam dum la erao de Brüning opiniis nian tcniĝon mal- 
gusta kaj erara ; ankaii pastroj aprohis tiun opinion. La tuto cstis politika 
taktiko, kiu malsukcesis. En la politikon la Eklczio nc sin cnmiksu. Eklc- 
/,10, kiu jesas cmjn valorojn, de komcnco devis jcsi la valorojn sinmontran- 
tajn ci tic, kaj ne atendi, êu ilia portante povus superiĝi. » La Ligo perdis 
sian kasiston, kiu estas publika of ici sto « staranta sur la bazo de la nacia 
registaro » kaj volas atendi la sintenon de la registaro al la Esperanto- 
movado.

(El « La Juna Batalanto » )

Post la Kongreso
Al la partoprenintoj de nia IV-a.

Ni dankas vin, samidcanoj 
LI ckster-kaj el Handroland’ ;
Ni korc premas viajn manojn,
Al vi ĉi « ĝis revido-kant’ » !

Per vi la semo de 1 ’ ideo 
Lsperantista germas nun.
Kongreso nia cstis fco
Por « est inga tl toj de la lun’ ».

Mcchclcn, la t()<w de fttnio / 9 ?;.

Per viaj flagoj de 1 ' Espero 
Lkvckis nova a motort’ ;
Per vi la vort' de 1 ’ verda vero 
Rcsonis êc la Dijlc-bord’ .

Ni dankas vin, samidcanoj 
El frernda au cl Flandra ar’, 
Kaj krias ciuj « Estontanoj » : 
<« Gis la revido, êc la mar’ ! »

Pot VARENS.

F L A N D R A  K A N T O  E SP E R A N T IG IT

Î a membroj estas insiste petataj ĉecsti la ĝencralan kunvcnon, kiu 
okazos la 2  y-an de Augusto en Aalst, je la 1 t-a matene en la kafcjo « Boe
renbond », Grootc Markt.

T A G O R D O :

1 ) Llekto de prezidanto kaj vic-prezidanto ;
2 ) Finança raporto pri nia IV-a ;
3) Administrado de « Flandra Espcrantisto » ;
4 ) N ia V-a ;

5 ) La internacia situacto kaj sintenado de P. L. E. tiunlatc.
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FLANDRA KANTO ESPERANTIGITA

La Norda Maro
(D E N O O RD ZEE)

Tekjto de E. HIEL. Muzikfi de Em. HULLEBROECK.

Jen kiu kisadas ĉe 1 ’ mara bord’,
kaj plaudas de goj’, kun ĉiam nova fort’ ?
Fortigas la sangon per sal’, 
animon per vivideal’ ?
Hu ra ! la Norda Maro, 
la mar’ de Nederland’ !

Sc iam atakus gin frcmdregim’, 
ruĝiĝus je sang’ la maro ĝis la lim’ ; 
ni vcnkus pri jug' kaj perfort’ 
au luktus obstine ĝis mort’ .
Hu ra ! la Norda maro, 
la mar’ de Nederland’ !

Tradukjs Juul Kar nas.

Hungara Esperanto - Pedagogia Asocio
Budapest VII. Damjanich str. 4 3 .

La Hungara Esperanto Pedagogia Asocio fondiĝis jc 8-a de dcccm- 
bro 1952 en solena kaj brila kunsido. Occstis pli muite ol 200 gcinstruistoj 
kaj profesoroj, cĉ reprezentis sin eiuj eminentaj pedagogiaj socictoj. Dum 
la fonda kunsido faris tre seriozan kaj gravan dcklaracion la reprezentanto 
dc kultusministro D-ro fuho Ncvelös ministra konsilanto, kiu en nomo <lc 
kultusministro diris, ke h lauvorte kaj laüsignifc akeeptas la ideojn ka] 
planojn, kiujn enhavis la malferma parolado dc profesoro Mihalik. La 
ministro rigardas la novan asocion tre grava, estas prêta hel pi gin cc gia 
cclo kaj ĝopas pri ĝia fondiĝo.

La cclo dc nova asocio estas : labori por enkonduko dc Espcranto- 
instruado en lcrncjojn ; por tiu laboro pretigi sur pedagogia bazo metodri- 
ĉajn kaj lertajn Esperanto-instruistojn ; interligadon krei intcr hungar- 
landaj kaj eksterlandaj pedagogoj ; larigi per la kultusministerio ckzamcn- 
komitaton, kiu donu aprobitan Espcranto-instruisto-diplomon.

La antaulaboroj jam estas faritaj, nun pason post paso ni devas serioze 
labori, car se nun iu el ni estus faranta malfeliĉan pason, la tuta afero por 
multaj jaroj estus enterigata. La asocio clektis prezidanto profesoron fozefo 
Mi/ialilt de Hern'adszurdo\, kiu jam muite laboris por la intcrcso dc hun-
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garlanda Esperantom ovado kaj ĉirkaŭ li staras scriozaj kaj junaj pcda- 
gogoj, kiuj nc lasos morti la komcncitan laboron. Nature por gravaj suk 
cesoj cstos necesaj tempo, pacicnco kaj kuraĝo, secl la gvidantaro havas 
ilin, do espcrcblc ne estas jam malproksime la tago, kiam  dcnovc ckfla- 
miĝos cn H ungarlando la movado por lingvo Esperanto.

Al la a soc i o ĝis nun aliĝis 2 3 7  pedagogoj, kiuj reprezentas ĉiuspecajn 
lerncjtipojn, troviĝantaj en H ungarlando.

/. M.
Sciigojn pri la esperanta geinstruista movado demandu al H . Rainson, 

Hombceksche stw. 5 4 , Mccbclcn.

I N T E R  NI
Antwerpen. — Elandrema Grupo Esperantista. —  Kvankam ni estas 

nun cn la libertempa sezono, la kunvcnoj estas ankoraü ciam bone cecs- 
tataj.

La membroj multnombrc partoprenu jenajn ekskursojn : la 1 3-an 
de Augusto al Hofstadc, la 20-an al Hofstadc kaj la 27-an al Aalst. Pliajn 
informojn ili riccvi privas dum la êiumerkrcdaj kunvcnoj.

Kortrijke. — Esperantista Grupo. —  Dum la ĝencrala kunveno de 
la 16-a de Augusto, kiu okazos en nia kutima ejo, je la N-a vcspcrc, la 
pre/.idanto raportos pri la 25-a Univcrsala Kongrcso de Espéranto cn 
Kôln.

Mechclcn. — La Estonto. —  Estas kun ĝoja koro, kc ni povas diri : 
nia grupo vivas. La scmajnaj kunvcnoj ĉiam bone estas cccstataj, kvankam 
ni devas fari alvokon, por kc la malnovaj membroj pli bone venu. La 
novajn ni verc devas gratuli.

La 7-an de Julio ni iestis la <« Oraj-Spronoj-fcston » cn la hcjmo de 
ma sekrctario. Estis verc gaja internia festo. Kaj ni 11e baldau forgesos 
<> In ’t teckcn van de nieuwe maan, wien ’t schoentje past, die trekke ’ i 
la speciale je tin okazo verkitan kanton laŭ « Sub signo de la nova lun' » : 
aan ».

La lastan Dimancon de 1 monato okazis malgranda prornenado cn 
la ĉirkaŭajo de Mccbelcn. Nia rondo verc iĝas familia. Ankau la kunvcnoj 
estas ciam tre interesaj pro prelego, diskutado kaj kantado. Prccipc la 
kantado estas tre sa ta ta de niaj aninoj, kiuj estas veraj najtingaloj ! (Nun
nc ckpcnsu pri la famaj ckzekutantoj de 1' pastra bovino dum la 
kongrcso ! !

G R A T U L O J.

—  Al niaj samideanoj J. Reynaert kaj C. Vanbiervlict, ambaü de la 
Esperantista Grupo el Kortrijk, pro la naskiĝo de fi li neto ce la unua kaj 
fileto ce la dua.
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Diversaj Sciigoj
Kongresaj fotografajoj. —  Pcrsonoj, kiuj ankorau deziras riccvi kon- 

grcsajn fotografajojn, povas ilin mendi ĉc s-ro H . Rainson, Hombcckschc 
steenweg, 54, Mechelen, postceko 335 1.8 3 , po 2 frankoj. Oni indiku 
kiain el la kvar fotografajoj oni deziras.

La Juna Batalanto. —  La nova adreso estas : l)-ro Wilhelm Solz- 
hachcr, 77, Montée de Pilate, 77, Luxembourg-Eich. Ci tio estas la nova 
adreso de eiuj servoj de La Juna Batalanto (redakcio, eldonejo, librejo), 
de la internacia sekretariejo de Mondjunularo Katolika (M O KA) kaj 
ankaü de D-ro Wilhelm Solzbacher kaj Regina Solzbachcr personc.

Unwersala Kongreso de Katolil^oj okazos en Wicn de la 7-a ĝis la 
12-a de Septembro pr. Informojn havigas : Esperanto-oficcjo, Wicn IV, 
Schaumburgergassc, al la esperantistaj partoprenontoj.

Mezc de Augusto la prezidanto de Austria Esperanto-Asocio parolos 
pri la aranĝoj per Radio-Wien. La tempo estas anoncota en Heroldo tic 
Esperanto. Sc vi bone abdis la radio-paroladon informu la hsperanto-Mu- 
zeon en Wicn I, Ncuc Burg.

La XlV-a Y zer pilgrim a do okazos la 20-an de Augusto. Ci (iun jaron 
estes inaugurata la monumento de la fratoj Van Racmdonck.

La XXVLa Universala Kongreso de Esperanto okazos en Stokholmo 
de la 4-a gis la 1 i-a de Augusto 1934.

En la Hitlera Germanujo. —  Pastro Franciscus Maria Stratmann 
O. P., autoro de « Tutmonda Eklczio kaj Tutmonda Paco » (tradukita 
en kvar lingvojn) kaj vieprezidanto de la Paca Ligo de Germanaj Kato- 
likoj, cstis arestata la 6 julio 1933.

Lor la Katolif{aj Esperantistoj. —  La fotografajo farita en la ĉef- 
episkopa gardeno dum la Flandra Kongreso de Esperanto en Mechelen, 
estas havcbla cc s-ro L. ('alloens po 7 frankoj ( 1 1  x 17 cm.) kaj ^,50 Ir. 
(poŝtkartformato).

1928 Pioniro - Aalst 1933
Dimancon, la 27-an de Augusto, Pioniro festos sian 5-jaran ekziston. 

Okazos : tagmeze festeno (prezo : 15 frankoj, sen vino, kiun oni ja men
du lauvolc !), pt)ste promenado al la hela parko. La ccfajo de la programo 
cstos la ludado de la teatrajoj « La Koboldoj » kaj « Lenjo cl la Cicl- 
regno » de Gaston Marlens ; fine, kompreneble, okazos balo.

Invitataj estas ciuj samideanoj el êiuj landoj de la mondt) ! La parto
prenontoj bonvolu pagi 5 frankojn al la poŝtĉekkonto de « Esperantista 
Grupo Pioniro, Aalst », n" 247660, por la organizkostoj.

Ciuj al la Jubilea festo de « Pioniro » !
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